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(محضر جلسة رقم (11) االربعاء (14/10/2020
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة الثالثة

   الفصل التشریعي االول

 

.أبتدأت الجلسة الساعة (2:02) ظھراً

(   ) عدد الحضور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

نستأنف الجلسة المستمرة، وھناك طلب مسبق من قبل لجنة العالقات الخارجیة لقراءة مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة
.المنظمة الھیروغرافیة الدولیة بصیغتھا المعدلة، لجنة العالقات الخارجیة

وكذلك القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق لإلتفاقیة الدولیة للبحث واإلنقاذ في البحار (سار) لعام 1979. لجنة العالقات
.الخارجیة

ً .وبعد ذلك مناقشات لمدة (15) دقیقة. وسیتم رفع الجلسة الى موعد یتم االتفاق علیھ الحقا

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

.تقرأ القراءة األولى مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة المنظمة الھیروغرافیة الدولیة بصیغتھا المعدلة

-:النائبة أقبال عبد الحسین أبو جري الماذي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق لإلتفاقیة الدولیة للبحث واإلنقاذ في البحار (سار) لعام 1979

-:النائبة علیة فلیح عوید األمارة –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق لإلتفاقیة الدولیة للبحث واإلنقاذ في البحار (سار) لعام 1979

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیالً

.المناقشات تكون في محور الجلسة وھي الدوائر االنتخابیة لكي نتقید في جدول األعمال

 

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

فیما یتعلق بقانون االنتخابات أو تحدیداً الدوائر االنتخابیة أتكلم عن موضوع الكوتا، نعم تحدثنا كثیراً عن ھذا الموضوع ومشكورة اللجنة القانونیة
وحتى رؤساء الكتل في مداخالتھم أكدوا على ضمان حق ما ال یقل عن (25%) وفق الدستور العراقي مقاعد قادمة في االنتخابات القادمة للمرأة

لكن بما أن القانون تغیر تماماً النظام االنتخابي تغیر تماماً الى نظام جدید وبغیة ضمان نسبة ما ال یقل عن (25%) ما موجود اآلن وخاصةً
تحدید الدوائر على عدد كوتا النساء وتحدید أمرأة لكل دائرة ھذا یخالف قرار المحكمة االتحادیة الصادر في عام 2019 قرار ملزم والذي یقول

أل أ ً أ أ أ
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ال یمنع المرأة أن تصعد بأصواتھا الحقیقیة خاصةً التي تحصل على أعلى األصوات في المحافظة والتي كان بوقتھا دائرة والیوم المحافظة كذا
دائرة ففي دائرة معینة في محافظة عندما المرأة تحصل على أعلى األصوات ھذه ال تحتسب ضمن الكوتا الموجود في تلك الدائرة، نرید ضمان
ھذا الشيء في القانون، ألنھ في الموجود مثالً دائرة فیھا أربعة مرشحین الكالم أنھ ثالثة رجال وأمرأة واحدة معنى ذلك الرجال كلھم یتنافسون
على ثالثة والمرأة كلھم یتنافسون على مقعد واحد، وھذا یخالف قرار المحكمة االتحادیة ألنھ المرأة قد تكون ھي التي حصلت على (50000)

صوت وھي األول حتى على كل الدائرة وھذه تذھب ضمن ال (3) وھذا ال یمنع أن تصعد أعلى أمرأة بعد ھذه األصوات الثالثة لكي تكون
.مشمولة بكوتا المرأة، أرجو عدم مخالفة قرار المحكمة االتحادیة وعدم احتساب المرأة الصاعدة بأصواتھا ضمن الكوتا

-:النائب یوسف بعیر الكالبي –

بعد أذن ھیأة الرئاسة المحترمة، ھذا الموضوع مھم وأستراتیجي أتمنى من ھیأة الرئاسة أن تعطینا الوقت، یوم أمس ولألسف الشدید أطلعنا على
تصریح غیر موفق أبداً للوزیر السابق المقال ھوشیار زیباري وھو ینعت قوات الحشد بصفات ال تتالئم أبداً مع القوات التي قدمت الدماء

والشھداء وحفظت األرض والعرض والعملیة السیاسیة عندما یقول على رئیس الوزراء تنظیف المنطقة الدولیة الخضراء من میلیشیات الحشد،
ال ھوشیار زیباري وال الفلم المسيء الذي غرضنا الطرف عنھ ألن األخوة واألخوات األعزاء في االتحاد الوطني أدوا ما أدوا وقام األخ وزیر

الثقافة في حكومة أقلیم كردستان برفع دعوى على ھذا الممثل الذي أساء بشكل عام للمذھب الشیعي وأساء بشكل خاص لھیأة الحشد الشعبي،
وقبل فترة أحدى األخوات تطلق على قوات الحشد الموجودة في سنجار والتي حررت سنجار وردت الكرمة لسنجار تسمیھا بالقوات المحتلة،

سیادة الرئیس، ما قام بھ السید ھوشیار زیباري وھو یمثل قامة من قامات كردستان والحزب الدیمقراطي غیر مقبول نھائیاً ولن نسمح بھ نھائیاً،
قوات الحشد قوات رسمیة أصولیة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ومقرھا الرئیسي داخل المنطقة الخضراء، القیادة العامة لقوات الحشد

الشعبي موجودة في المنطقة الخضراء وعندما یقول تنظیف المنطقة الخضراء ماذا یعني ھوشیار زیباري بذلك؟ ھل أصبحنا نحن قذارة حتى
یقول ھوشیار زیباري أن الحشد الذي صان األعراض وقدم الشھداء وأعطینا قادتنا شھداء من أجل حفظ العراق والعملیة السیاسیة ولم نطلب منة

من أحد، ھذه ھي المجازات أن نسكت على عشرات الخروقات السیاسیة التي یقوم بھا األخوة ونغض الطرف ونتحمل ما نتحمل في محفظاتنا؟

الحكومة العراقیة وبكل صفاقة تقوم بأرسال األموال شھریاً دون اإلكتراث الى قانون اإلدارة المالیة وحتى االتفاق الذي أبرمھ السید الكاظمي
الذي أرسل (400) ملیار وقال بعدھا سوف لن نرسل لم یحترمھ ولم یحترم، المنافذ الحدودیة ال أحد یصل لھا وكل ما یقومون بھ وبالتالي یصل

.الى أن یمس مقدساتنا في الحشد ھذا الحشد الذي كنا وال زلنا نتنفس بسبب بركاتھ وبركات دماء شھداءه، ما سمعناه أمس لیس لھ تعلیق

أطالب ھیأة الرئاسة المحترمة بأستضافة القائد العام للقوات المسلحة عاجالً وإال یشھد هللا سبحانھ وتعالى سننزل الى الشوارع وسنتظاھر وسنري
من یتطاول على أبناء الحشد الشعبي وكرامة الحشد الشعبي وكرامة العراق من ھم أبناء الحشد الشعبي؟ مازلنا نحن األب األكبر ومازلنا نغض

عن الجرح والطرف ولكن لیس بھذه الطریقة الصفقة التي أوصلھا، نحن نتحمل بھذه الطریقة؟

أشكر سعة صدرك سیادة رئیس الجلسة وكذلك أخواني ولكن ھذا الكالم لن نسمح بھ ولن نقبل إال بأستضافة القائد العام للقوات المسلحة لیرد على
.كل ما قام بھ أتجاه أقلیم كردستان

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أي إساءة لن نسمح ولن نقبل كمسؤولین في الدولة العراقیة لإلساءة الى أي مؤسسة من مؤسسات الدولة سواء كانت اتحادیة أو محلیة أو أقلیمیة
أو سلطة في األقلیم، وما ذكره السید ھوشیار زیباري في قناة الحرة كان فیھ الكثیر من المغالطات والتجني واستخدام ألفاظ ال تلیق بھذا الرجل

الذي كان جزء من العملیة السیاسیة والزال وھو جزء من منظومة حكومیة ترأس وزارات عراقیة ألكثر من (14-15) سنة، نطالب من السید
.ھوشیار زیباري بتقدیم اعتذار یلیق بمؤسسة الحشد الشعبي التي قدمت الدماء وحررت األرض

.الرجاء عدم الدخول في ھذا الموضوع

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

:قلتم أن المناقشة حول الدوائر، أنا أؤكد على ضرورة ان تحكم عملیة توزیع الدوائر بمجموعة مبادئ منھا

.یضمن تحقیق رغبة الجمھور بالتغییر واإلصالح السیاسي -1

أن ال یتجاوز الواقع االجتماعي، فأي توزیع للدوائر یؤدي الى تضییع االغلبیة المجتمعیة أو اإللتفاف على حجمھا النیابي المتناسب مع واقعھا -2
.االجتماعي مرفوض ألنھ سیؤدي الى عدم استقرار سیاسي

.البد أن تحفظ وتضمن السھولة في عملیة اختیار المرشحین وال یؤدي الى ضیاع أصواتھم لغیر من أرادوا انتماءھم -3

أن تضمن إنتاج برلمان اتحادي ولیس تمثیل اقرب لمجالس بلدیة محلیة فالبرلمان یعالج القضایا الوطنیة العامة ولیس تشتیت اھتمام -4
.ومسؤولیات النائب في قضایا محلیة محدودة ھي أقرب الى مسؤولیات المجالس البلدیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

العراق في أول انتخابات أجرى على مستوى العراق دائرة واحدة ومن ثم تحول ھذه النظام الى الدوائر المتعددة على مستوى المحافظة واإلنتقال
.الى مستوى دوائر أقل أیاً كانت التسمیة والرأي لكم
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-:السید عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

الدیمقراطیة تضمن انعكاس حقیقي للواقع االجتماعي وعندما تأتي دیمقراطیة من یمثل (67%) على أقل تقدیر من مجموع مجتمعي في العراق
.یكون أقلیة

-:النائبة أخالص صباح خضر حسین –

فیما یخص الموضوع الذي تطرق لھ االخوان، نحن كلنا كنواب وحكومة وشعب عراقي نؤمن بتضحیات الحشد الشعبي الذي لھ تضحیات كبیرة
.أختلطت دماء الحشد الشعبي مع البیشمركة والجیش والشرطة وكلنا بلد واحد ویجب أن یكونوا متضامنین ال متفككین ومتفرقین

أنا سوف أتكلم فیما یخص بالتصریح الذي صدر وكوني من محافظة نینوى سأتكلم بھذا الخصوص، التصریح الذي صدر كان عن الھجمة التي
.أطلقت على أقلیم كردستان من سھل نینوى وھذه الھجمة التي أطلقت والصواریخ من األرض التي كان موجود فیھا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ھل حضرتك شاھد الفیدیو؟

-:النائبة أخالص حسن صباح خضر –

.نعم شاھدت الفیدیو

.أنا لن أدافع عن الشخصیة

(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.لم یكن حول أطالق الصواریخ على أألقلیم

-:النائبة اخالص حسن صباح خضر –

.بعد ذلك أكملھا في األخیر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.االعتداءات مرفوضة على بغداد وعلى اقلیم كردستان وعلى أي بقعة من بقاع العراق

-:النائبة اخالص حسن صبح خضر –

نعم سیادة الرئیس لكن أنا أتكلم بھذا النفس الیوم، نحن لسنا مع التصعید ضد الحشد أوالد الحشد ھم أوالدنا، لكن بالتالي ھناك فصائل منفلتة
.وھناك لواء (30) في سھل نینوى لھ مشاكل في المحافظة، أراضي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

الفیدیو الذي ظھر یوم أمس للسید ھوشیار زیباري كلنا أستمعنا لھ وفي األخیر نحن نؤكد على أن یقدم السید ھوشیار زیباري اعتذار الى ھیأة
الحشد الشعبي باعتبارھا مؤسسة تمثل الحكومة العراقیة والدولة العراقیة ویرأسھا القائد العام للقوات المسلحة. وأي كالم عن محافظة أخرى فیھا

.مشاكل أو خرق كذلك ال نسمح بھ وھناك لجنة مشكلة لھذا الغرض تتابع ھذا الموضوع في نینوى العزیزة

.لن أقبل بأي مداخلة بخصوص ھذا الموضوع

-:النائب حسن شاكر عواد الكعبي –

الكل یعلم أنھ الحشد الشعبي شكل بفتوة المرجعیة الدینیة للسید علي السیستاني أطال هللا عمره والحشد الشعبي لھ قانون وأمر دیواني وھو جزء ال
یتجزأ من المنظومة األمنیة العراقیة وتحت سیطرة القائد العام للقوات المسلحة العراقیة، أحب أن أوضح للجمیع كل العملیات من آمرلي وإنتھاًء

.بالموصل التي قام بھا الحشد الشعبي ھي بعلم القائد العام للقوات المسلحة العراقیة وال یستطیع الحشد الشعبي التحرك بدون علمھ

أحب أن أعلق عن اللواء (30)، عندما زرت اللواء عندما كان یحرر المناطق ووصلت الى تالل نمرود قبل قریة السالم وكان مع الفرقة التاسعة
.اآللیة وكل العملیات التي قام بتحریرھا من الكیارة الى تلك المناطق ھو لواء (30) الذي قدم الشھداء والتضحیات في ذلك الوقت

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –
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أثني على ما ذكرتھ السید النائبة آال الطالباني، وأؤكد بأن قرار المحكمة االتحادیة رقم (8) لسنة 2019، أتمنى على سیادتك أن یسمح الوقت أن
أقرأ نص المحكمة االتحادیة التي تخص ھذا الموضوع أن تضاف في القانون كمادة قانونیة، أي ال تجعلونا بعد االنتخابات نذھب الى المحكمة
االتحادیة لكي نحصل على قرار في حقوقنا، أتمنى من رئیس مجلس النواب السید حسن الكعبي أن یعطي توجیھ للجنة القانونیة بأضافة نص

المادة (8) لعام 2019 من قرار المحكمة االتحادیة الواجب التنفیذ الى اللجنة القانونیة لتنفیذه كمادة قانونیة المتعلق بفوز المرأة بأكثر من
.أصوات الرجال

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

أطلعنا على تقسیم الدوائر بخصوص محافظة النجف األشرف ھذه الورقة التي خرجت بالتقسیم قضاء النجف یتكون من سبعة مقاعد حسب
النسب السكانیة إال أنھ الملفت للنظر ھذه السبع مقاعد التي المفروض أن تكون دائرة مختصة بقضایا النجف أسمھا دائرة المركز لألربع أو خمس

مقاعد، التقسم الذي الحظناه جزأ ھذا القضاء جزء منھ أضافھ لشرق النجف الى قضاء الكوفة والجزء الثاني أضافھ الى قضاء المناذرة والجزء
الثالث بقى الى ناحیة الحیدریة وال توجد دائرة مختصة بقضاء النجف، محصور أسمھا بدائرة القضاء أو دائرة المركز تتكون من أربع أو خمس

مقاعد بحیث أصوات السكان في قضاء النجف مركز النجف سوف یتشتت بین الدوائر األخرى وھذا ال یعكس واقع حقیقي للتمثیل السكاني
وأصوات الناخبین سوف تذھب الى ممثلیھم بشكل دقیق وسوف تتجزأ، نحن صوتنا على التجاور المكاني للدوائر االنتخابیة والجغرافي وصحیح

.تحقق التجاور الجغرافي إال أننا شتتنا المنطقة الواحدة الى أكثر من جزء وھذا یخالف مبادئ العدالة بالقانون االنتخابي

أطلب من اللجنة القانونیة ومن األخوة الفنیین من الكتل السیاسیة أن یالحظوا ھذا الموضوع ولیس فقط في النجف في كل المحافظات، دائرة
.المركز عادةً ھي تمثل أكثر السكان في المحافظة ویجب أن تكون دائرة منفصلة واضحة المعالم تمثل سكان مركز القضاء

-:النائب حسین ماجد فایز منشد –

موضوع الدوائر موضوع جداً مھم، المحافظات في العراق مختلفة حتى بشكل جغرافي مختلفة، نحن مثالً في الناصریة وبخصوص الناصریة
ھي محافظة إداریة كبیرة جداً واألخوة في التقسیم الدوائر اعتمدوا الفاصل أن یكون نھر الفرات وھذا لیس صحیحاً في موضوع الدوائر

االنتخابیة مركز ذي قار وأنا أتكلم عن مركز ذي قار مركز الناصریة ھذا لیس صحیحاً ونحن لیس لدینا أراضي زراعیة لكي نعتمد األنھر في
فصل المدن ھذا مجتمع وھو متنوع على ضفة نھر الفرات األیسر أكبر عدد سكان مركز الناصریة الذي یصل الى (68-70%) أي ضفة

.الفرات األیمن أقل بكثیر من ھذا العدد

مثالً لدینا قضاء البطحاء ھذا القضاء واقع على ضفتي النھر وعدد سكانھ (47000) حسب إحصائیة 2010 التي نحن اعتمدناھا في تقسیم
الدوائر والجھة المجاورة من الناحیة الجغرافیة والتي صوتنا علیھا ھي ناحیة أور وھي نفس الشيء تقع على ضفتي النھر واألخوة في تقسیمھا

حسب ما رأینا من الناحیة الفنیة یریدون أن یجعلوا من قضاء البطحاء متصل مباشرةً بالمناطق التي ھي المنصوریة والثورة وصوالً الى الفضلیة
وھي بعیدة جداً عن ھذا الموضوع وھي تابعة الى قضاء سوق الشیوخ، لیس صحیحاً أن تعتمد ھذه األمور ألن فیھا ظلم وغبن واضح خاصةً

.للجیل الجدید الذي یرید أن یرشح، وھذا یخلق تشتیت أصوات واضح والمفروض أن تقسم المحافظة بشكل عمودي

اقتراحي حول مركز الناصریة بالتقسیم ال یعتمد النھر وممكن أن یقسم مركز الناصریة بشكل عمودي ویعتمد أحد الشوارع العمودیة كأن یكون
.جسر الحضارات أو غیره لكي نحافظ على أقل نسبة من الدیمقراطیة باالنتخابات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.انتھت (15) دقیقة والــ(15) دقیقة األخرى ولعدم التزام األخوة بالوقت ترفع الجلسة ویحدد موعد لھا األسبوع المقبل

.ُرفعت الجلسة الساعة (2:48) ظھراً


